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Sammanfattning 
Byggprojekt är hårt tidsatta och det är viktigt att de planeringar som tas fram stämmer väl överens med 
verkligheten. Betongens uttorkning kan bli en begränsande faktor som förlänger byggtiden då ytskikt inte 
kan appliceras om den är för fuktig. Vid en för tidigt applicering kan fuktskador uppstå och kemiska 
emissioner kan avges som påverkar inomhusklimatet. En väl utförd planering av betongens uttorkning är 
därför viktig och som hjälp finns simuleringsprogram som ska hjälpa entreprenören. Trots 
tillgängligheten uppstår problem fortfarande med fuktskador och förseningar. Syftet med studien är att 
förse entreprenören med ytterligare data för att undvika problem relaterade till betongens uttorkning i 
sina byggprojekt. Det ska förhoppningsvis leda till bättre planering kring betongens uttorkning och mer 
ekonomiskt hållbara val och minskad mängd fuktskador. Studien utfördes genom att simulera ett 
standardfall framtaget i samarbete med Nåiden Bygg AB. Programmet som använts i studien är TorkaS 
v3.2 och ett flertal faktorer kring klimat, konstruktion och betong har undersökts. Resultatet visar att det 
är främst betongens egenskaper och konstruktionens utformning som påverkar uttorkningstiden. Det 
omkringliggande klimatet har endast en liten inverkan. En slutsats som kan dras är att uttorkningstiden 
kan minskas kraftigt genom att öka kvalitén på betongen eller förändra konstruktionen. Hur väl det går 
att tillämpa i verkligheten och vilka kostnader det innebär måste entreprenören själv undersöka från fall 
till fall.  

Abstract 
Construction projects are under hard time constraints and it’s important that the planning correspond 
well with reality. The drying of concrete can often become a limiting factor in the projects planning. If the 
relative humidity in the concrete is to high moisture problems can occur and chemical emissions in the 
form of volatile organic compounds can cause problems later if floor materials are applied too early. A 
well done planning of the constructions project is thereby very important and the entrepreneur have 
simulation software as help to calculate the drying process of concrete. The purpose of the study is too 
supply the entrepreneur with more data concerning the drying of concrete. Hopefully the study will lead 
to improved planning by a better understanding of the problem, improved economic decisions and less 
future moisture damages. The study was performed with the software TorkaS v3.2 by simulating the 
drying of concrete in a predefined project. The project definitions was determined in cooperation with 
Nåiden Bygg AB. The importance of construction, climate and concrete factors were then tested. The 
result show that it’s mostly the construction and concrete factors that affected the drying times. The 
surrounding climate made only a small difference. A conclusion from the study is that the drying times 
can improve drastically if a better quality concrete is used and/or a thinner construction is used. How this 
apply to the reality and to what costs in can be done the entrepreneur have to examine more thoroughly 
themself.  
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1. Inledning 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, varför den utförs, vilka målen är samt hur den kommer 
att utföras och struktureras. 

 Bakgrund  
En byggentreprenör är beroende av en väl utförd planering för att hålla entreprenaden inom tidsramarna. 
Tiden det tar för betong att torka är ofta en faktor som begränsar i vilken takt entreprenaden kan fortlöpa 
då det finns krav på vilken relativ fuktighet betongen tillåts hålla innan ytskikt kan appliceras. 
Förseningar på ett byggprojekt kan innebära stora kostnader. Om ytskikt appliceras för tidigt på betongen 
finns risken att fuktskador uppstår. Det kan innebära att kemiska emissioner sprids till inomhusluften, så 
kallade volatile organic compounds (VOC). 

Sjöberg (2001) har undersökt emissioner från betonggolv med limmade golvmaterial. Han har utfört runt 
100 mätningar där den relativa fuktigheten i betongen har mätts. Närmare 300 emissionsprovtagningar 
har påvisat emissioner av VOC från golvet efter kemisk nedbrytning av golvlimmet. Avgörande faktorer 
för nedbrytningen av golvlimmet är betongens fuktighet, betongens pH-värde och vilken limningsmetod 
som använts. En viktig faktor att ta hänsyn till är även hur mycket deponerade nedbrytningsprodukter 
som betongen innehåller efter en fuktskada då dessa avgår till luften under en lång tid. Vid vilken 
fuktighet som nedbrytningen börjar är svårt att säga exakt. Det beror på många faktorer där typ av matta, 
typ av lim och betongens uppbyggnad alla påverkar resultatet.  

Om man följer de riktlinjer som tillverkare av golvlim och golvmattor har tagit fram ligger man på säkra 
sidan. En vanlig rekommendation är att betongen ska hålla 85 % relativ fuktighet innan applicering. För 
tät snabbhärdande betong bör även ett ytskikt av spackel användas för att jämna ut fukten som annars 
kan fastna under mattan. Det är därför viktigt att uttorkningen planeras noggrant av entreprenören 
(Hulander, T. 2013). 

Kvalitet på betongen, omgivande klimat och konstruktionens utformning är några av de faktorer som 
påverkar uttorkningsprocessen. Johansson (2003) har utfört en fältstudie där fem metoder för uttorkning 
av betong har undersökts. Inverkan av ökad betongkvalitet, värmning av betongen, avfuktning av 
omgivande luft och HP-torkning har undersökts. HP-torkning innebär att varm luft blåses in under 
betongplattan för att värma upp betongen. Resultatet av studien visar att en ökad betongkvalitet minskar 
uttorkningstiden markant och skapar en trygghet för produktionsledningen då metoden ej kräver tillsyn 
eller merarbete. Värmning av betongen genom infravärme eller ingjutna elslingor ökar ångtrycket i 
betongen vilket leder till en förbättrad uttorkning, det kräver dock tillsyn och merarbete för att fungera. 
Vilken effekt en ökad inomhustemperatur hade undersöktes ej. En högre inomhustemperatur värmer 
också upp betongen vilket ökar portrycket, dock ej lika omfattande som ovanstående metoder. 
Avfuktningen gav ett gynnsamt inomhusklimat för betongen att torka men skapade även problem då 
luftens låga fuktighet upplevdes irriterande. HP-torkningen gav ett litet positivt resultat med drogs med 
stora problem som luftläckage till omgivande mark vilket försämrade effektiviteten. 

På marknaden idag finns hjälpmedel i form av datorprogram som kan användas för att uppskatta 
betongens uttorkning genom att ange byggnadens förutsättningar. Programmen hjälper entreprenören att 
undvika förseningar av entreprenaden p.g.a. fukt i betongen och även framtida fuktskador. Det program 
som används i den här studien är TorkaS v3.2 utvecklat av Fuktcentrum vid Lunds universitet. Det finns 
även fler program som BI Dry 2 och Produktionsplanering Betong (PPD). BI Dry 2 är ett program 
utvecklat av Betongindustri AB som kan prognosticera uttorkningsförloppet och PPB från SBUF har en 
fuktmodul under utveckling. 

Programmet TorkaS v3.2 är framtaget av FuktCentrum i samarbete med stora aktörer på marknaden som 
NCC, Cementa, Tyrens, Swerock och SBUF (TorkaS, 2012). Studien bakom senaste versionen av 
programmet är utförd av Johansson (2012). Den fokuserade på att ta fram nya underlag som ska 
användas för revidering av programmet. Den nya versionen stödjer cementtypen byggcement och 
resultatet från studien används som beräkningsunderlag tillsammans med etablerade teorier. Totalt gjöts 
49 olika provkroppar med varierande faktorer och resultatet från fuktmätningar av dem är det som står 
till grund för beräkningar i programmet.  
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 Syfte & Mål 
Trots att hjälpmedel finns tillgängliga för entreprenören kvarstår problem med förseningar på grund av 
fukt i betongen och efterkommande fuktskador om ytskikt appliceras för tidigt. Syftet med studien är att 
förse entreprenören med ytterligare data för att undvika problem relaterade till betongens uttorkning i 
sina byggprojekt. 

Målet med studien är att genom simulering av uttorkning och analys av resultatet ta fram data som en 
entreprenör kan använda sig av vid planering av ett byggprojekt. Studien ska hjälpa entreprenören att se 
vilken inverkan olika klimat-, betong-, och konstruktionsfaktorer har på uttorkningen, därmed förenkla 
valet av metoder både av tids- och kostnadsmässiga skäl. I slutändan ska det förhoppningsvis leda till 
mindre förseningar p.g.a. fukt i betongen, mer ekonomiskt hållbara val av metoder för uttorkning utifrån 
effektivitet och förhoppningsvis ska framtida fuktskador undvikas ytterligare genom en större vetenskap 
inom området.  

 Metod 
Arbetet som utförts är en teoretisk studie där datorprogrammet TorkaS v3.2 från FuktCentrum har 
använts som grund för fuktsimuleringar. Den huvudsakliga teorin om betong och fukt hämtades från 
böcker utgivna av Svensk byggtjänst och kurslitteratur från Studentlitteratur. Böckerna är skrivna av 
experter och de används av personer inom branschen samt till utbildning inom byggområdet. Mindre 
källor till studien är tekniska specifikationer om produkter från tillverkare, rapporter från företag inom 
området och andra vetenskapliga artiklar.  

Projektet inleddes genom att i samarbete med Nåiden Bygg AB ta fram ett antal faktorer som skulle 
undersökas. För att enkelt jämföra resultaten mot varandra användes ett standardfall som alla andra fall 
för enskilda faktorer utgick ifrån. Resultatet redovisades i form av grafer för att enkelt visualisera vilka 
effekter faktorerna hade på uttorkningstiden. 

 Avgränsningar 
Arbetet undersöker endast cementtypen byggcement, en sammansatt portlandcement, eftersom det är 
den enda typen TorkaS v3.2 stödjer. Studien kommer att behandla området inom Sverige och kommer 
följa det standardfall som tagits fram i samarbete med Nåiden Bygg AB. Inga ekonomiska kalkyler sker då 
det måste utvärderas från fall till fall. Ekonomiska kommentarer sett från effektivitet kan dock ske. 
Konstruktionen innebär en platta på mark vilket begränsar arbetet till ensidig uttorkning. Voter, 
kantbalkar och andra förtjockningar tas ej med i simuleringarna på grund av bristande stöd i 
programmet. 
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2. Betong 
Ett av det viktigaste och mest välanvända byggmaterialet i världen är betong. Materialets unika 
uppbyggnad ger det goda egenskaper som bra beständighet, formbarhet och hållfasthet vilket lämpar sig 
mycket bra för konstruktioner som grunder och anläggningar. I Sverige står husbyggandet för den största 
delen av betongmarknaden på grund av den stora omfattningen jämfört med anläggningsbyggandet. 
Några av betongens svagheter är den låga draghållfastheten och att tillverkningen av bindemedlet cement 
som främst används har ett stort koldioxidavtryck. För att motverka den låga draghållfastheten i betong 
används armering av olika slag för att stärka och för att motverka koldioxidutsläpp vid tillverkning sker 
effektiviseringar av tillverkningsprocessen. 

Betong består i huvudsak av delmaterialen ballast, vatten och cement men kan även innehålla en stor 
mängd olika tillsatsmedel/tillsatsmaterial som förändrar betongens egenskaper vid färskt- och härdat 
tillstånd. Vanligt i Sverige är att en betongstation sköter tillverkningen efter den typ av recept som kunden 
behöver. Den färdigblandade betongen transporteras sedan ut till byggarbetsplatsen via betongbil där den 
fylls i formar och härdar till en fast massa (Svensk Byggtjänst. 2017). 

 Historia 
Bevis för användningen av betong har hittats från upp till 2000 år sedan. Det var antikens Rom som 
utvecklade tekniken att använda betong för sina kända konstruktioner som vägar, broar och akvedukter. 
Romarnas betong skiljer sig från den moderna betongen eftersom de använde vulkanaska som 
bindemedel samt att armering för att stärka betongens draghållfasthet ej användes. Det medförde att 
betongen tillämpades endast i konstruktioner som utsattes för tryckande krafter som pelare och kupoler. 
Tiden efter Romarrikets fall fram till på 1800-talet då Joseph Aspdin från England utvecklade och tog 
patent på portlandcementen har tekniken legat i vila. Portlandcementen är nu den typ av cement som 
främst används inom Sverige (Svensk Byggtjänst. 2017). 

 Hållbarhet 
Betong är ett material med extremt lång hållbarhet och är beständigt jordens klimat. De broar vi bygger 
idag har en hållbarhet på minst 120 år och den beräknade medellivslängden är upp till 150 år. I jämförelse 
med andra populära byggmaterial är betongen överlägsen i det området. Det krävs dock att 
betongkonstruktionen är rätt utformad, noggrant producerad och underhållen för att uppnå den 
hållbarheten. De material som används i tillverkningen av betong anses vara oändliga resurser. Kalksten, 
grus, sten, berg och vatten finns det alla gott om på vår jord. En nackdel med betong är de 
koldioxidutsläpp som sker vid tillverkning, främst vid framställningen av cement. Cementproduktionen 
globalt sett står för 5 % av alla koldioxidutsläpp. Tillverkningen av cement sker i ugnar med mycket hög 
temperatur som vanligtvis drivs av fossila bränslen vilket innebär utsläpp, samt att när kalkstenen hettas 
upp och omvandlas till cementklinker avgår koldioxid. På 1990-talet var utsläppet av koldioxid 1 ton per 1 
ton cement. Sedan dess har nya effektivare ugnar utvecklats och restprodukter från andra industrier har 
introducerats som bränsle till ugnar vilket har reducerat mängden till 700 kg koldioxid per ton cement. 
Den mängd som avges från kalkstenen går ej att minska men man har upptäckt att en betongkonstruktion 
kan återta upp till 15 % av koldioxiden över sin livslängd genom karbonisering. Restprodukter i form av 
tillsatsmaterial från andra industrier används för att dra ner mängden cement i betongen och därmed 
minska koldioxidavtrycket. Det pågår även mycket forskning kring hur man kan återvinna gammal betong 
som ballast i ny betong. En mer omfattande återvinning anses vara nästa steg i utvecklingen (Svensk 
Byggtjänst. 2017). 

  



 
 

4 
 

 Cement 
För att binda ihop betong används det hydrauliska bindemedlet cement som reagerar med vatten genom 
hydratation och bildar en hård massa vilket binder ihop ballasten i betongen.  Cement är ett pulver som 
består av flera olika naturmaterial som kalksten och lera. Vilken typ av cement som används påverkar 
betongens egenskaper i både färskt och härdat tillstånd. Faktorer som i huvudsak påverkas är betongens 
hållfasthet, värmeutveckling och beständighet. Vilken typ av cement som används styrs även av den lokala 
tillgången för betongstationer, vilka byggtraditioner som finns samt fastställda standarder för användning 
av cement. Inom Sverige gäller standarden SS EN-197-1 (Svensk Byggtjänst. 2017). 

2.3.1 Cementtyper 
Inom Sverige finns tre standardiserade cementtyper på marknaden. CEM I, CEM II och CEM III. 
Gemensamt för alla typer är att de innehåller portlandcement.  

CEM I - Portlandcement 
Portlandcementet innehåller portlandklinker och gips i form av ett fint pulver samt ofta upp till 5% 
kalkstensfiller som är en mineralisk tillsats. Ett vanligt namn på marknaden är anläggningscement. 

CEM II – Sammansatta Portlandcement 
För att klassas som en sammansatt portlandcement måste andelen portlandklinker uppnå minst 65%. 
Resterande material kan vara t.ex. masugnslagg, flygaska och kalksten. Benämns ofta byggcement på 
marknaden.  

CEM III – Slaggcement 
Om cementen innehåller mindre än 64% portlandklinker klassas den som en slaggcement. Produktionen 
av denna typ av cement sker vanligtvis i närheten av järnverk för enkel tillgång till masugnsslagg som är 
en huvudkomponent (Burström, P.-G. 2007). 

2.3.2 Reaktion med vatten 
Cementets reaktion med vatten kallas hydratation. När cementen kommer i kontakt med vatten löses de 
lättlösliga föreningarna i cementen upp och bildar joner i vattnet. Det gör att kristaller av Ca(OH)2 och 
ettringit bildas samt att de befintliga cementkornen täcks av reaktionsprodukter. Beroende på massans 
sammansättning och täthet förändras tiden det tar för vatten att tränga in och bilda mer 
reaktionsprodukter som fyller upp hålrummen mellan cementkornen, vilket bestämmer tiden det tar för 
att betongen att härda. Vilka reaktionsprodukter som bildas beror på vilket innehåll cementen har 
(Burström, P.-G. 2007). 

 Ballast 
Ballast är ett granulärt material som är avsett för användning i betong och det tar upp största delen av 
betongens volym. Det kan vara naturligt, tillverkat industriellt eller från återvinning av material. Till 
vanlig betong används ballast av naturliga bergarter utvunnen från grustag eller krossat bergmaterial. 
Beroende på kornens fraktion benämns de olika. Sten (>8 mm) är den största fraktionen, sedan fingrus 
(≤8 mm) och sand (≤4 mm). Filler (≤0,125 mm) betecknas det finaste materialet i ballasten. Vid 
tillverkning av betong proportioneras typerna genom att en kornstorleksfördelning tas fram och 
visualiseras med hjälp av en siktkurva. En optimal ballast fyller ut de hålrum som bildas i betongen 
mellan kornen maximalt. Den resterande ofyllda volymen ska cementpastan täcka och binda ihop 
ballasten (Burström, P.-G. 2007). 

 Blandningsvatten 
Kraven på vatten som används vid tillverkning av betong styrs av SS-EN 1008. Kvalitén på vattnet kan 
påverka bindetiden, betongens hållfasthetsutveckling och armeringens korrosionsskydd. Vid användning 
av vatten måste vattnets egenskaper samt användningsområdet för betongen tas i beräkning. Generellt 
sett har dricksvatten bra nog kvalitet för användning men kontroller ska alltid ske.  Humus, slam och 
salter är vanliga föroreningar som påverkar betongens egenskaper. Även härdningsvattnet som används 
för att vattna betongen vid härdning bör kontrolleras, vid avdunstning kan föroreningar samlas och bilda 
missfärgningar på betongens yta (Svensk Byggtjänst. 2017). 
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 Tillsatsmedel 
Om de önskvärda egenskaperna på betongen ej kan uppnås med basingredienserna finns en rad 
tillsatsmedel till förfogande. De kan ändra på både den färska och hårdnade betongens egenskaper inom 
en mängd områden. Utvecklingen av nya bättre tillsatsmedel sker ständigt och nya produkter 
introduceras på marknaden kontinuerligt. Vanligtvis består betongen av 0,1 – 2,0% tillsatsmedel och det 
finns vissa typer som uppgår till 10%. Det sistnämnda är vanligtvis för betong med specifika 
användningsområden. Nästan all betong som tillverkas idag innehåller någon typ av tillsatsmedel.  
Medlen delas in i kategorier beroende på vilken effekt de har på betongen. Några vanliga kategorier är 
accelererande-, retarderande-, luftporbildande-, flyt- och vattenreducerande tillsatsmedel. De två 
sistnämnda är viktiga ur en fuktteknisk synpunkt då ett lägre vattencementtal (VCT) på betongen kan 
användas utan att bearbetningsegenskaperna förändras. Utan tillsatsmedel blir en betong med lågt VCT i 
regel mer svårbearbetad (Svensk Byggtjänst. 2017). 

 Tillsatsmaterial 
De tillsatsmaterial som används i betong är finfördelade mineraliska material vilka förändrar betongens 
egenskaper. Silikastoft, kalksten, flygaska och mald granulerad masugnsslagg är de vanligaste. Silikastoft 
är det mest frekvent använda inom Sverige. 

Silikastoft är en amorf kiseldioxid vilket är en restprodukt vid framställning av legeringsämnen till stål. 
Vid användning består ungefär 3-10 % av bindemedelsmängden (cementvikten) i betong av silikastoft. 
Storleken av ett silikastoft är ca 1 % av cementkornens storlek, vilket gör att den lägger sig mellan 
cementkornen och förbättrar den färska betongens sammanhållning och stabilitet. Den hårdnade 
betongen får egenskaper som mindre permeabilitet, bättre frostbeständighet, högre kemisk resistens, 
bättre sulfatresistens. Genom att använda silikastoft ökar betongens vattenbehov vilket gör att 
vattenreducerande- och flyttillsatsmedel är nödvändiga, vilket även hjälper stoftet att enklare finfördela 
sig i betongen (Svensk Byggtjänst. 2017). 

 Vattencementtal, VCT 
Begreppet vattencementtal, VCT, står för hur stor vattenhalten [kg/m3] i den färska betongen är i 
förhållande till cementhalten [kg/m3]. VCT-talet är den egenskap i betongen som påverkar 
uttorkningstiden störst. Vid ett lågt VCT på betongen används mycket det av vattnet som tillsätts vid 
blandning i de kemiska reaktioner som sker i betongen under härdning, det betyder att vattnet binds 
kemiskt i materialet och behöver ej torka ut. En betong med lågt VCT-tal kan genom endast kemiska 
reaktioner uppnå ett lågt värde på den relativa fuktigheten i materialet, vilket är en fördel då ett lågt VCT 
gör betongen tät vilket hindrar uttorkning till omgivande luft då storleken och mängden av porer minskar. 
Betong med VCT <0.40 brukar kallas för självtorkande- eller snabbhärdande betong (Burström, P.-G. 
2007). 

En anledning till att sänka betongens VCT är för att öka betongens hållfasthetsklass, men eftersom 
uttorkningen påverkas positivt kan en sänkning motiveras av planeringsskäl. Priset för betongen ökar vid 
ett lågt VCT vilket kräver att tillämpningen motiveras ekonomiskt. 

 Hållfasthetsklass 
Indelning av betong i hållfasthetsklassen sker genom ett enkelt system. C30/37, C32/40 och C35/45 är 
några exempel. Siffrorna står för tryckhållfastvärden i MPa vid provtryckning, t.ex. C35 står för 
tryckhållfastheten av en cylindrisk provkropp och 45 anger tryckhållfastheten för en kubisk provkropp. 
Förenklat kan man säga att hållfasthetsklassen bestämmer vilka krafter betongen kan ta upp innan den 
ger vika (Burström, P.-G. 2007). 
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3. Fukt 
Begreppet fukt gäller obundet vatten i flytande, fast eller gasform runt om oss. Eftersom många material 
är mer eller mindre porösa innehåller de luft som bär på fukt. Porerna i materialen kan också innehålla 
vatten i flytande form. Fukt i material kan förekomma som kemiskt bundet eller fysikaliskt bundet. I till 
exempel härdad betong är mycket av blandningsvattnet bundet i cementet genom kemiska bindningar, 
vattnet blir så pass fixerat i materialet att det inte behöver tas i hänsyn. Det fysikaliskt bundna vattnet är 
det förångningsbara vattnet i materialets porer som kan torka ut till omgivningen (Arfvidsson, J. 2017).  

Källor till fukt i en byggnad under byggtiden är främst byggfukt. Stora mängder tillförs byggnaden vid 
t.ex. betongjutning, murning och putsning. De material som levereras till byggarbetsplatsen kan även de 
hålla en relativt hög fukthalt och sedan monteras in i byggnaden. Fuktutjämning sker ständigt mellan alla 
närliggande material och omkringliggande luft. Det innebär att om byggmaterial inte skyddas från 
klimatet utomhus, t.ex. nederbörd, kan de absorbera ytterligare fukt. När byggnaden har blivit tät och ett 
inomhusklimat är upprättat sker fuktutjämning mellan materialen och luften. Beroende på materialens 
egenskaper och fuktinnehåll tar det olika lång tid för att uppnå jämnvikt. Fuktigare material uttorkas 
(desorption) och torrare material uppfuktas (absorption). På en byggarbetsplats är det viktig att avlägsna 
denna fukt från luften genom avfuktning eller vädring. Mängden fukt i ett material kan anges som 
antingen fukthalt [kg/m3], vilket är kvoten av det förångningsbara vattnets vikt och materialets volym.  
Eller fuktkvot [kg/kg] vilket är kvoten av det förångningsbara vattnets vikt och materialets torra vikt 
(Sandin, K. 2010). 

Transport av fukt i ett material sker i ångfas eller vätskefas. Ångfas innebär genom diffusion eller 
konvektion och vätskefas genom kapillärsugning. Vanligtvis sker en kombination av alla typer av 
fukttransporter i material och i vilken grad de sker bestäms av förhållanden på plats (Sandin, K. 2010). 

Ofta är fukthalten för ett material i sig inte en viktig siffra. Det är den relativa fuktigheten i materialet som 
är viktig för att avgöra när t.ex. en golvmatta kan limmas på betong. Om ett material placeras i en sluten 
behållare sker fuktjämnvikt med omgivande luft. Genom att mäta den relativa fuktigheten på omgivande 
luft kan materialets egna relativa fuktighet bestämmas från en jämnviktskurva för materialet (Sandin, K. 
2010). Relativa fuktigheten är den centrala fukttermen för denna studie och förklaras ingående nedan. 

 Relativ fuktighet (RF) 
Termen relativ fuktighet, RF, används frekvent inom fukttekniska områden. RF är dimensionslös och 
anges i %. Den står för kvoten av ånghalten i luften och mättnadsånghalten för luften. Ånghalten är den 
mängd vattenånga uttryckt i [kg/m3] som finns i luften och mättnadsånghalten är den maximala mängden 
vattenånga som luften kan innehålla innan kondensering sker. Mättnadsånghalten styrs av luftens 
temperatur, en högre temperatur ökar mättnadsånghalten och en lägre minskar den. Vid 100% RF kan 
luften ej innehålla mer vattenånga och överskottet kondenserar till vattendroppar (Burström, P.-G. 2007). 

3.1.1 Kritisk relativ fuktighet 
Den kritiska relativa fuktigheten (RFkrit) är det fukttillstånd ett material maximalt kan hålla utan att 
funktioner går förlorade eller att olägenheter uppstår. Värdet är dock inte absolut utan endast ett 
riktvärde att gå efter, t.ex. kan en ökad temperatur kan sänka RFkrit för ett material. Vissa material som trä 
klarar utsättning för ett högre värde än RFkrit utan mögeltillväxt men endast under en kortare tid (Sandin, 
K. 2010). Några exempel på RFkrit redovisas i tabell 3.1.  

Tabell 3.1 – RFkrit för vanliga golvmaterial (Arfvidsson, J. 2017). 

Material RFkrit 
(%) 

Risk 

Träbaserade material 75-80 Mögel och missfärgningar 
Betong 90-95 Mögel och missfärgningar 
Plastmattor, PVC 85 Limsläpp, lukt, deformation 
Linoleum 85 Limsläpp, lukt, deformation 
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Figur 3.1 – Bild på lim under 
golvmatta efter limförtvålning 
(Foto: Mikael Strandberg, N&S 
Projektledning) 

 Fuktskador 
Byggmaterial har olika toleranser mot fukt innan skador utvecklas. Skador som kan ske är visuella skador 
i form av fuktfläckar, vittring och utfällning av salter som skapar missfärgningar på ytan. Mögelangrepp, 
svamp och kemiska emissioner av giftiga ämnen kan skapa luftproblem i byggnaden vilket kan orsaka 
hälsoproblem för personer som vistas där. Egenskaper som dimensioner, hållfasthet och värmeledning 
kan även påverkas av fukthalt beroende på material. Ett organiskt material är vanligtvis känsligare för 
fuktskador som mikrobiell tillväxt. Betong i sig är ej ett fuktkänsligt material men ytskikt eller material 
som används i anslutning till betong är ofta den begränsande faktorn som bestämmer vilken fukthalt 
betongen bör hålla (Sandin, K. 2010). 

3.2.1 Limförtvålning 
Limförtvålning, även kallat alkalisk nedbrytning av lim, är en fuktskada som uppstår när en matta limmas 
på betong med för hög fukthalt. För dagens vattenbaserade limmer ligger den gränsen vanligtvis vid 85 % 
RF. Det är betongens höga pH värde som tillsammans med en fuktig miljö orsakar alkalisk hydrolys i 
limmet. Nedbrytningen bildar flyktiga alkoholer som kan diffundera genom golvmattan och påverka 
inomhusmiljön. Figur 3.1 visar hur det kan se ut under en golvmatta efter limmet har brutits ner. 
Alkoholerna kan orsaka diffus lukt och hälsobesvär för de som vistas i lokalen längre perioder. PVC-
mattor som är en tät matta är vanliga vid den här typen av fuktskador. Linoleummattor är mindre täta 
men limförtvålning förekommer även där, samt att mikrobiell tillväxt kan ske i det undre jutevävskiktet 
vid limning på fuktig betong. 

Problemet är ofta svårt att identifiera då ingen direkt lukt kan 
identifieras från mattan eller att man visuellt kan se att mattan har bulat 
sig. Det är möjligt att mäta en hög fukthalt med en fuktindikator under 
tiden hydrolysen fortgår men om fukten lyckas omfördela sig går skadan 
inte längre att upptäcka med indikatorn. Enklast är att skära upp mattan 
för att undersöka skicket på limmet. Om skadan har uppstått är den svår 
att åtgärda då ämnen har trängt ner i betongen. Det är främst två 
åtgärdsalternativ som används idag. Applicering av ett spärrskikt som 
förhindrar ämnena att tränga upp genom golvet eller montage av ett 
mekaniskt ventilerat golv.  

Ett problem med dagens moderna självtorkande- eller högpresterande 
betong är att de är väldigt täta i sin porstruktur. Det innebär att när 
vattenbaserade limmer används på en sådan betong har den tillförda 
fukten svårt att omfördela sig i betongen även om den är torr. Fukten 
fastnar under mattan och nedbrytning av limmet kan ske. För att 
förhindra det bör ett skyddande spackelskikt av Aluminatcementtyp 
(lågalkaliskt spackel) användas på betongen för att förhindra att fukten 
samlas. Spacklet kan omfördela limfukten bättre än betongen (Hulander, 
T. 2013). 
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Figur 3.1 – Klättrande väderskydd vid projekt 
Sunderby sjukhus: Patienthotell. 
(Foto: Mikael Nilsson, N&S Projektledning) 

Figur 3.2 – El-värmare från Elbjörn, 
uppvärmning av projekt Naturrum Laponia. 
(Foto: Mikael Nilsson, N&S Projektledning) 

 Värmare 
För uppvärmning av inomhusluften vid styrd torkning används någon form av portabelt värmesystem. 
Några vanliga typer är direktverkande el-värmare, hetvattenvärmare som drivs av fjärrvärme och 
dieselpannor. EL-Björn tillverkar samtliga typer av värmare. El-värmare (Se figur 3.2) som klarar av att 
värma ytor upp till 600 m2, hetvattenvärmare som klarar upp till 2000 m2 samt dieselpannor på 300 kW. 
Alla typer använder sig av kraftiga fläktar för att sprida värmen effektivt i rummet (El-Björn. 2017a). 

 Avfuktare 
Avfuktare används för att sänka luftens RF. Det finns i huvudsak två olika typer av avfuktare som kan 
användas. Sorptionsavfuktare som passar bäst vid låga temperaturer och lågt vatteninnehåll på luften. 
Den mer vanliga kondensavfuktaren passar bättre för temperaturer över 10 °C och högt vatteninnehåll på 
luften, vilket är ett vanligt förekommande klimat på byggarbetsplatser vid styrd torkning. En högre 
inomhustemperatur gör processen mer effektiv. Den tillförda energin genom kondensorvärmen från 
kylkretsen kan återanvändas vilket gör processen mycket energisnål. El-Björn är en etablerad tillverkare 
av avfuktare för den tuffa byggbranschen och uthyrningsbranschen.  De tillverkar portabla aggregat som 
klarar av att avfukta volymer från 200 m3 upp till 680 m3 per avfuktare (El-Björn. 2017b). 

 Väderskydd 
Vid produktion av en byggnad används ofta väderskydd i olika varianter för att skydda konstruktionen. 
Fördelar är skydd mot skadlig fukt, skydd mot dåligt väder som annars kan orsaka förseningar, bättre 
arbetsmiljö för de som arbetar vilket leder till mindre olyckor och skador, sjukfrånvaron minskar då 
arbetarna utsätts för mindre hårt klimat samt att ekonomin kan påverkas genom en ökad produktion. Det 
innebär dock en stor kostnad i form av hyra/inköp av väderskydd för entreprenören. Några vanliga 
varianter är små väderskydd för lokalt skydd, fasadväderskydd på ställning, fasta takväderskydd, 
takväderskydd som lyfts på plats, klättrande väderskydd (Se figur 3.1) och mobila takväderskydd 
(Söderlind, L. 2017). 
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4. Simulering 
Syftet med studien var att undersöka hur klimatet och betongens egenskaper kan påverka uttorkningen 
genom att simulera det i TorkaS v3.2. Det här kapitlet redovisar programmets gränssnitt och funktioner, 
det standardfall som tagits fram i samarbete med Nåiden Bygg AB, samt vilka faktorer som undersöktes 
och simulerades. 

 TorkaS v3.2 
Beräkningsprogrammet TorkaS v3.2 används för att bestämma uttorkningstider för nygjutna 
betongkonstruktioner av cementypen byggcement. Programmet är framtaget av FuktCentrum vid Lunds 
Tekniska Högskola och beräkningarna bygger på etablerade teorier samt interna laborationer. För att 
programmet ska fungera krävs indata kring projektets förutsättningar och klimat (Johansson, P. 2012). 

4.1.1 Förutsättningar 
Under fliken förutsättningar i programmet anges de flesta av de ingående parametrarna för projektet. 
Figur 4.1 visar en skärmdump av fliken förutsättningar och dess gränssnitt uppdelat i numrerade rutor 
som förklaras ingående i listan nedan.  

1. Här anges vilken konstruktionstyp som gäller för projektet. För konstruktionstypen platta på 
mark finns alternativen platta på mineralull, platta på cellplast och platta på plastfolie. För 
konstrukstionstypen mellanbjälklag finns alternativen dubbelsidig uttorkning, plattbärlag samt 
kvarsittande plåtform. 

2. Används för att ange konstruktionens dimensioner och betongens egenskaper. Betongtjockleken 
av konstruktionen kan anges i intervallet 7-35 cm och isolertjockleken mellan 5-30 cm. Betongens 
VCT-tal anges här i intervallet 0.32-0.8. Om betongen har en annorlunda vattenhalt än 
programmets standardinställning kan även den justeras för en mer exakt simulering. 

3. Kalender som används för att planera projektet och bestämma datum för milstolpar. 
4. Här anges de datum som gäller för projektets milstolpar. Datum för gjutning, tätt hus, styrd 

torkning och sluttid måste anges för projektet. Tätt hus betyder att betongkonstruktionen endast 
är skyddat från nederbörd men inte övrigt klimat och vid styrd torkning kan klimatet inomhus 
kontrolleras. 

5. Kartan visar de tolv orter som finns färdiga i programmet med klimatdata tillgängligt. Om 
behovet för att simulera en annan ort finns kan egen klimatdata importeras i programmet 
(Johansson, P. 2012).  

 

Figur 4.1 – Skärmdump av TorkaS v3.2, flik förutsättningar. 
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4.1.2 Torkklimat 
Under fliken torkklimat sköts projektets klimatfaktorer. Figur 4.2 visar en skärmdump av fliken 
torkklimat och dess gränssnitt uppdelat i numrerade rutor som förklaras ingående i listan nedan. 

1. Här redovisas den klimatdata som är vald för projektet i tabellform. Temp och RF(%) kan justeras 
manuellt om behovet finns samt att extra regndagar kan läggas in genom att ange bokstaven ”R” i 
kolumnen regn för valda dagar. 

2. Denna ruta styr klimatet under dagarna för styrd torkning. Torktemp styr inomhusluftens 
temperatur och kan anges mellan -10 °C till 30 °C. Den relativa fuktighet, TorkRF, för 
inomhusluften kan justeras från 35 % till 99 %. 

3. Klimatdata för temperatur och relativ fuktighet visualiseras här med grafer. De visar vilket 
klimat som konstruktionen kommer utsättas för samt datum för milstolpar. Där linjerna blir raka 
börjar den styrda torkningen (Johansson, P. 2012). 

 

Figur 4.2 – Skärmdump av TorkaS v3.2, flik torkklimat. 
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4.1.3 Resultat 
Fliken resultat redovisar den data som skapats från simuleringen grafiskt. Figur 4.3 visar en skärmdump 
av fliken resultat och gränssnittet uppdelat i numrerade rutor som förklaras ingående i listan nedan. 

1. En kontrollruta som redovisar några av de förutsättningar som projektet simulerats efter. 
2. Grafen visar den relativa fuktigheten på 40 % av djupet i betongen sett över projektets tid. 

Milstolpar är markerade med linjer. 
3. Figuren visualiserar hur fuktfördelningen förändras i konstruktionen sett över valda datum med 

hjälp av en färgskala. Färgerna ger en klar bild över vilken relativ fuktighet betongen håller sett 
över hela tjockleken och hur uttorkningen sker. 

4. Här anges projektets administrativa detaljer samt att en mer utförlig rapport kan skapas. 
Rapporten erhålls lättast i PDF format där RF på 40 % av djupet redovisas för varje dag i en tabell 
(Johansson, P. 2012). 
 

 

Figur 4.3 – Skärmdump av TorkaS v3.2, flik resultat. 

 Standardfall 
Tillsammans med Nåiden Bygg AB har ett standardfall tagits fram som grund för simuleringarna. 
Standardfallet ska efterlikna ett normalt projekt utan extremvärden. Utifrån det framtagna fallet ska 
inverkan av flera faktorer undersökas var för sig, vilket ska skapa ett resultat som är lätt att tolka för en 
entreprenör som hjälp vid framtida planering. Projektet är planerat efter följande datum: Gjutning 1/5-
2017, tätt hus 1/6-2017, styrd torkning 1/7-2017 och slut 30/4-2018. Alternativen under fler inställningar 
används ej. Förutsättningar för standardfallet är följande: 

 Ort: Luleå 
 Platta på mark: Isolering av cellplast 
 Betongtjocklek: 15 cm 
 Isolertjocklek: 20 cm 
 VCT: 0.45 
 Vattenhalt: 180 l/m3 
 Torktemp: 16 °C 
 TorkRF: 60 % 
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 Faktorer som undersöktes 
De faktorer som undersöktes styrdes till största delen av programmets egna begränsningar samt vilka 
faktorer som Nåiden Bygg AB ansåg rimliga att undersöka. Följande simuleringar utfördes i TorkaS v3.2 
med allt enligt standardfallet förutom den faktor som undersöktes i respektive rubrik. 

4.3.1 VCT 
VCT har enligt teorin stor inverkan på hur snabbt betongens uttorkning sker då det styr mängden 
återstående fukt i betongen efter härdning. För att undersöka hur VCT påverkar uttorkningen utfördes ett 
antal simuleringar för olika VCT på betongen. Följande VCT simulerades: 

 0.55 
 0.50 
 0.45 – Enligt standardfallet 
 0.40 
 0.35 

4.3.2 Konstruktionstjocklek 
Då konstruktionen är en platta på mark med cellplast som isolering sker endast ensidig uttorkning och 
konstruktionstjockleken är en viktig faktor i uttorkningen. En tunnare platta innehåller mindre mängd 
fukt per m2 samt att mätning sker på 40 % av djupet på plattan, vilket blir till en fördel för den tunnare 
typen. Följande konstruktionstjocklekar simulerades: 

 20 cm  
 15 cm - Enligt standardfallet 
 10 cm 

4.3.3 Inomhustemperatur vid styrd torkning 
Temperaturen av omgivande luft är lätt att kontrollera med hjälp av byggvärmare under den styrda 
torkningen. En varmare luft får en högre mättnadsånghalt vilket gör att luften kan innehålla större mängd 
fukt per % RF. Ett varmare inomhusklimat värmer även upp betongplattan samt fukten i den. Följande 
temperaturer simulerades: 

 16 °C - Enligt standardfallet 
 20 °C 
 24 °C 

4.3.4 Luftfuktighet vid styrd torkning 
Luftfuktigheten inomhus kan styras med hjälp av avfuktare som sänker inomhusluftens RF till en reglerad 
nivå. Efter en gjutning avges mycket fukt från konstruktionen som måste bort genom antingen avfuktning 
av luften eller ventilation. Eftersom det under byggtiden inte finns någon fungerande ventilation med 
värmeåtervinning blir det ohållbart att ventilera ut den varma fuktiga luften. En avfuktare är betydligt 
mer effektiv och tillåter enklare kontroll av klimatet. Utan avfuktare kan luftfuktigheten inomhus bli för 
hög och luften tappar sin förmåga att binda upp fukt från konstruktionen. Genom att sänka luftens RF till 
en låg nivå har den alltid möjlighet att binda upp tillgänglig fukt från konstruktionen. Följande 
luftfuktigheter simulerades: 

 60 % - Enligt standardfallet 
 40 % 
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4.3.5 Tillämpning av väderskydd 
Väderskydd i olika former kan användas till nästan alla byggprojekt. Det skyddar mot nederbörd och vind 
vilket har många fördelar men innebär en stor kostnad för entreprenören. Innan konstruktionen är 
skyddad utsätts den för regn som kan samlas på betongplattan. Väderskyddets inverkan undersöktes 
genom att tillämpa det redan från gjutning jämfört med när huset själv blir skyddat av taket, vilket är 
planerat som en månad efter start. Följande fall simulerades: 

 Väderskyddad konstruktion från gjutningsdatum 
 Väderskyddad konstruktion efter en månad - Enligt standardfallet 

4.3.6 Projektstart till hösten jämfört med sommar 
Förseningar av byggprojekt är vanliga och påverkar hela planeringen. Men det kan även förlänga 
uttorkningstiden om projektet flyttas till en kallare och fuktigare period på året. För att undersöka 
påverkan jämfördes uttorkningen på hösten mot sommaren. Projektet till hösten fick följande milstolpar, 
start 1/9 - 2017, tätt hus 1/10 – 2017, styrd torkning 1/11 – 2017 och slut 31/8 – 2018 och resultatet 
jämfördes med standardfallet. 

 Korrigering av RF för låga VCT-tal 
FuktCentrum, som är utvecklare av programmet TorkaS har upptäckt att simuleringar med lågt VCT kan 
ge felaktigt låga värden. En felkälla vid mätning av RF för ett uttaget prov som står till grund för 
programmets beräkningar har hittats, problemet gäller speciellt för betong med lågt VCT-tal som ökar 
kraftigt i popularitet. Ett förslag för att korrigera resultatet är att använda sig av en korrektionsterm som 
adderas rakt av på den data TorkaS genererar. Korrektionstermen kan ses i figur 4.4 och styrs av vilket 
VCT betongen har, termen avrundas till närmaste heltal (Fuktcentrum. 2015).  

 

Figur 4.4 – Korrigering av RF för lågt VCT i TorkaS V3.2. 
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5. Resultat från simuleringar 
Det resultat som redovisas nedan har erhållits från de rapporter TorkaS skapat för varje simulerat fall. Ett 
exempel på hur en rapport kan se ut är bilaga 1, det är en fuktsimulering av standardfallet. För att 
visualisera och jämföra resultaten mot varandra används grafer där respektive fall redovisas, alla fallen 
utgår från standardfallet och det är endast en faktor som ändras per fall. Figur 5.1 - 5.6 redovisar grafer 
över hur den relativa fuktigheten på 40 % av djupet i betongen förändras över året. Värdena är 
korrigerade enligt Fuktcentrums rekommendationer för betong med lågt VCT, se rubrik 4.4. En 
begränsning med TorkaS är att resultatet erhålls i hela procent, det innebär att linjerna blir något ojämna 
där det egentligen bör vara en jämn fallande linje. I de fall där linjerna stör varandra kraftigt uppskattas 
och interpoleras ingående data för att mer efterlikna den verkliga linjen. 

 VCT 
Resultat från simuleringar för varierande VCT-tal på betongen, övriga faktorer är lika med standardfallet. 
Sänkning av betongens VCT visar på en mätbar skillnad i uttorkningstid. 

 

 

Figur 5.1 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar RF på 40% av djupet i 
betongen för olika VCT-tal sett över ett år.  
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  Konstruktionstjocklek 
Resultat från simuleringar för varierande tjocklek av betongplattan, övriga faktorer är lika med 
standardfallet. Resultatet visar att vid tillämpning av en 5 cm tunnare betongplatta kan RF efter ett år 
vara 2 % lägre och en 5 cm tjockare platta ökar RF med 1 %.  

 

 

Figur 5.2 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar RF på 40% av djupet i 
betongen för olika tjocklekar på betongplattan sett över ett år. 

  

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

RF Konstruktionstjocklek

20 cm

15 cm

10 cm



 
 

16 
 

  Inomhustemperatur 
Resultat från simuleringar för varierande inomhustemperatur vid styrd torkning, övriga faktorer är lika 
med standardfallet. Grafen har interpolerats för att skapa rakare och tydligare linjer. Enligt resultatet 
sänks RF efter ett år med 1% vid en höjning av temperaturen från 16 °C till 24 °C under den styrda 
torkningen. 

 

 

Figur 5.3 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar RF på 40% av djupet i 
betongen för olika inomhustemperaturer vid styrd torkning. 
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  Luftfuktighet inomhus 
Resultat från simuleringar för varierande luftfuktighet vid styrd torkning, övriga faktorer är lika med 
standardfallet. Resultatet visar att en sänkning av luftfuktigheten till 40 % inte har någon signifikant 
effekt på uttorkningen.  

 

 

Figur 5.4 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar  RF på 40% av djupet i 
betongen för olika luftfuktighet vid styrd torkning 
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  Tillämpning av väderskydd  
Resultat från simuleringar vid tillämpning av väderskydd för tätt hus från projektets början jämfört med 
tätt hus 1 juni när taket på konstruktionen är tätt, övriga faktorer är lika med standardfallet. Resultatet 
visar ingen mätbar skillnad i uttorkning för betongplattan.  

 

 

Figur 5.5 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar  RF på 40% av djupet i 
betongen vid tillämpning av väderskydd från start. 
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 Försening av projektstart till hösten 
Resultat från simuleringar där projektet sker under hösten jämfört med sommaren, övriga faktorer är lika 
med standardfallet. Resultatet visar en skillnad på 1 % efter årets slut. 

 

 

Figur 5.6 – Sammanfattade och korrigerade data från TorkaS simuleringar som visar RF på 40% av djupet i 
betongen vid gjutning på hösten jämfört med sommar. 
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6. Diskussion 
Resultatet i figur 5.1 visar att betongens VCT har stor inverkan på uttorkningstiden. Det är endast VCT 
0.40 och 0.35 som når >85 % RF innan året är slut. Gemensamt för alla kurvor är att RF under första 
månaden sjunker kraftigt, vilket beror mycket på den fukt som binds upp kemiskt i betongen genom 
reaktion med cementet. Fallen med lägre VCT sjunker kraftigare denna period eftersom de binder upp en 
större del av det vatten som tillförts vid tillverkning, vilket bidrar till en mindre mängd fukt kvarstående i 
den härdade betongen. VCT 0.35 når 85 % RF redan efter 3 månader och av kurvan att döma ser VCT 0.55 
ut att ta betydligt längre än ett år för att nå 85 %. Efter första månaden är nedgången av RF per månad 
mer lika varandra, dock har fortfarande de fall med lågt VCT en något brantare kurva. Det kan bero på att 
betongen fortfarande härdar och sakta binder upp fukt kemiskt mer än de som har högre VCT. En betong 
med lägre VCT har även fördelar som högre hållfasthet och vattentäthet på grund av tätare porsystem, 
men är även dyrare att tillverka. Enligt Hulander (2013) kan en vattentätare betong vara mer sårbar för 
limförtvålning vilket kan vara värt att tänka på vid projektering. Det kan innebära en extra kostnad i form 
av ett lager spackel på golvet om mattor ska limmas. 

Konstruktionstjockleken av golvet kan vara svårt att påverka för ett projekt. Den är troligen begränsad av 
vilka krafter golvet måste ta upp och vilka täckande skick som behövs runt armeringen. Figur 5.2 visar att 
tjockleken har inverkan på uttorkningen, en 5 cm tunnare platta har efter ett år 2 % lägre RF i det här 
fallet och en tjockare något högre fuktighet. Detta är även ett tecken på att uttorkningen faktiskt påverkas 
av omgivande klimat något eftersom de har alla 0.45 VCT enligt standardfallet. En tunnare platta innebär 
att mätdjupet (40 % av plattans tjocklek) blir grundare och att mängden betong per m2 blir mindre. 
Teoretiskt sett innebär det en snabbare uttorkning och det bekräftas av graferna. Genom att använda en 
betong med lägre VCT vilket ökar hållfastheten kanske konstruktionens tjocklek kan minskas. Det innebär 
snabbare uttorkning enligt resultatet och även en kostnadsbesparing då den använda betongmängden 
minskar.  Hur detta sammanfaller kan vara ett område att undersöka vidare om vad som är möjligt i 
praktiken.  

Värmare inomhus på byggarbetsplatser används för att hålla en god arbetstemperatur vid kallare klimat 
när huset är nog tätt. Enligt figur 5.3 kan temperaturen inomhus ha en liten inverkan på uttorkningen av 
betongen. Skillnaden mellan 16 °C och 24 °C är dock endast 1,5 % RF efter ett år. En ökning till 24 °C blir 
en ökning i elkostnad/maskinhyra som måste vägas mot besparingarna i tid. Det kan dock tänkas att 
endast effekten på befintliga värmare behöver ökas beroende på husets volym. TorkaS stödjer dock inte 
att själva byggnaden byggs upp i programmet och de klimatvärden som anges under styrd torkning hålls 
konstanta. Vilken effekt som behövs på värmare och mängd avfuktning/ventilation som krävs erhålls 
därför ej från resultatet. En faktor att tänka på är hur den ökade temperaturen påverkar arbetande 
personal, 24 °C kan tänkas vara något varmt speciellt för aktivt kroppsarbete. Om temperaturen ställs till 
20 °C är förändringen nästan försumbar då den är runt 0,5 % RF.  

För att värma upp betongen effektivare och till högre temperaturer kan t.ex. infravärmare, 
värmeledningar eller ingjuten golvvärme användas. De kan öka temperaturen i plattan avsevärt vilket 
ökar ångtrycket i porerna och leder till en accelererad uttorkning enligt Johansson (2003). TorkaS stödjer 
inte tillämpning av någon av dessa metoder, men det hade varit intressant att se den teoretiska effekten i 
en graf. 

En lägre luftfuktighet betyder i teorin att luften kan binda upp mer vatten innan den blir mättad då 
skillnaden mellan ånghalt och mättnadsånghalten ökar. Resultatet i figur 5.4 påvisar dock ingen tydlig 
skillnad mellan 40 % RF och 60 % RF inomhus när styrd torkning sker. Den begränsande faktorn kan 
vara att fuktutjämningen i betongen sker så pass långsamt att det omgivande klimatet på 60 % RF redan 
kan transportera bort fukten effektivt från ytan. Avfuktare bör dock ändå användas för att inte fuktigheten 
ska stiga högre än 60 %, vilket kan påverka andra material och arbetsklimatet för personal. Det innebär 
även en besparing jämfört med att ventilera ut den varma luften då en avfuktare i regel är en effektivare 
lösning jämfört med att värma upp ny luft.   
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Ur en fuktteknisk synvinkel är tillämpningen av ett väderskydd för att påverka uttorkningen av plattan ej 
motiverad i det här fallet. Resultatet visar ingen mätbar skillnad i uttorkningen och kostnaden är stor. I 
det simulerade fallet var konstruktionen oskyddad i en månad och TorkaS simulerade endast 2 regndagar 
för månaden juni i Luleå. Om den oskyddade tiden ökar och det blir en ovanligt regnig period eller att 
gjutningen sker under hösten kan det tänkas att väderskyddet skulle ha viss påverkan på uttorkningen, 
men inget som ensamt kan motivera kostnaden.  

Ett väderskydd ger dock många fler fördelar ur en byggteknisk synvinkel. De fördelar Söderlind nämner 
är alla viktiga och kan påverka entreprenaden positivt. På en byggarbetsplats finns det andra byggmaterial 
som är extremt fuktkänsliga jämfört med betong där en kort utsättning för fukt kan orsaka kosmetiska 
skador och även mikrobiell tillväxt på organiska material om de inte får torka ut eller byts ut fullständigt. 
Fördelar för arbetande personal på byggarbetsplatsen är också många. Klimatet blir betydligt bättre 
därför att utsättning för vind och nederbörd minskar kraftigt. Söderlind menar att det har fördelar som 
mindre olyckor, skador och sjukfrånvaro. Vilket ger ekonomiska fördelar då produktiviteten kan öka. 
Ingen entreprenad är den andra lik vilket gör att entreprenören får väga fördelar mot nackdelar från fall 
till fall och avgöra om väderskydd bör användas.  

Klimatet på hösten är fuktigare och kallare än sommarmånaderna enligt den klimatdata som används i 
TorkaS. Figur 5.6 visar hur uttorkningen påverkas av gjutning under hösten. En skillnad på 1 % kan 
avläsas från grafen efter ett år vilket beror på det fuktigare och kallare klimatet. Det kan därför motiveras 
att det är viktigare att snabbt täcka och täta konstruktionen för projekt under hösten men absolut ej 
nödvändigt i det här fallet att skynda på processen då skillnaden är relativt liten. Hur hösten påverkar 
uttorkningen måste undersökas från fall till fall då det beror mycket på vilket ort projektet utförs och vilka 
tider den utsätts för utomhusklimatet enligt planerade tider. 

Värt att tänka på är att TorkaS endast utför teoretiska simuleringar enligt perfekta förhållanden. I 
verkligheten skiljer det sig självklart och där behövs kontrollmätningar av relativa fuktigheten i plattan 
kontinuerligt. Genom tidiga mätningar kan uttorkningsprocessen kontrolleras och påverkas vid behov. 

Ett område som TorkaS inte kan simulera är kantbalkar och voter i konstruktionen. En sådan är vanligtvis 
betydligt tjockare än själva golvet och blir därför en faktor som måste tas i åtanke vid planering. En 
lösning som kan tänkas hjälpa för att förhindra fuktvandring uppåt till golvplattan från den tjockare 
kantbalken/voten är att använda en betong med lägre VCT i de tjockare delarna. Betongen i botten får då 
ett lägre fuktinnehåll jämfört med golvplattan och fuktutjämningen bör ske neråt. 

Hur exakt TorkaS är på att simulera fukt i betong är en viktig faktor för att det ska gå att använda sig av 
programmet. Blixt och Harmath (2010) har utfört en studie för att se hur olika beräkningsprogram på 
marknaden stämde överens med faktiska mätningar. Programmen TorkaS v3.0, BI Dry och Tork 3.0 
jämfördes mot egna mätningar i provkroppar. De kom fram till att programmen generellt sett ger en 
positivare bild av uttorkningen jämfört med verkligheten. Resultat från fältmätningen utförd av 
Johansson (2003) stämde väl överens med prognoser från datorprogrammet TorkaS v2.0, värt att notera 
är att det gäller en äldre version av programmet. 

Värt att notera är att v3.0 av TorkaS för det första räknade på en annan cementtyp än byggcement och att 
Johansson (2012) har utfört en studie för att ta fram ny data till den senaste versionen av programmet. 
Den införda korrektionstermen för betong med lågt VCT korrigerar även resultatet ytterligare. Enligt mig 
bör resultatet därför vara tillförlitliga nog att använda för projektering. Variationer på byggarbetsplatsen 
kommer att påverka uttorkningen på ett sätt ingen kan förutspå och kontrollmätningar ska alltid utföras 
för att se hur uttorkningen fortlöper.  
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7. Slutsatser 
Slutsatser som kan dras från resultatet och diskussionen är att konstruktionens utformning och 
betongens egenskaper är det som till största del påverkar uttorkningen. Vid längre tider än ett år kan 
klimatets påverkan på uttorkningsprocessen öka men det är en orimligt lång väntetid för många av 
dagens byggprojekt. Vid projektering bör det fokuseras på betongkvalitet (VCT) och konstruktionens 
utformning för att minimera uttorkningstiden. Samtidigt viktigt att hålla koll på vilka konsekvenser ett 
lägre VCT har på betongens egenskaper att fuktutjämna vid limning av mattor. Vid behov kan klimatet 
förbättras för att uppnå marginella skillnader i uttorkning enligt simuleringar. Hur mycket det faktiskt 
påverkar betongen vore intressant att se med verkliga mätningar.  

Det här arbetet fokuserar endast på byggcement eftersom programvaran TorkaS bara stödjer den typen. 
Programmet har även en stor rad begränsningar när det gäller att simulera konstruktionsdetaljer och 
vilka effekter olika metoder för accelererad uttorkning har. En förbättring till arbetet kan vara att i 
framtiden med nya program undersöka hur andra cementtyper, konstruktioner och metoder påverkar 
uttorkningsprocessen. TorkaS metod för att exportera data även undermålig enligt mig. Resultatet 
exporteras som en tabell till en PDF fil. En inbyggd exportering av resultatet i form av tabeller och grafer 
till t.ex. Excel skulle förbättra användarvänligheten betydligt. Det skulle förenkla för användaren att 
jämföra olika förutsättningar mot varandra. 

Produktionsplanering Betong (PPB) som finns på marknaden just nu stödjer en mängd olika cementtyper. 
Utvecklingen av fuktmodulen till programmet har dock försenats från 2016 till 2018 då den varit svårare 
än förväntat att ta fram. Det programmet är förmodligen framtiden för fuktberäkningar. 

Förhoppningsvis kan denna studie och resultat från simuleringar förenkla framtida beslut av 
entreprenörer vid planering av byggprojekt samt ge ytterligare kunskap om fukt i betong.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Exempel på uttorkningsrapport från TorkaS (standardfallet). 
 

 



 
 

25 
 



 
 

26 
 

 


